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Intelligent synergi af 
automatisering og lys: 
ESYLUX til 
Light + Building 2020 
På Light + Building 2020 præsenterer producenten ESYLUX en messestand 
med nyt design og innovationer inden for intelligente automatiserings- og 
lysløsninger. Hertil hører lanceringen af DEFENSOR-serien med 
bevægelsessensorer til udendørs brug og skumringsrelæer med fokus på 
sikkerhed, samt opgraderingen af ESYLUX Light Control ELC med smarte 
ekstrafunktioner til ESYLUX-lyssystemer. Inden for behovsstyret 
automatisering præsenterer ESYLUX tilstedeværelsessensorer, der opfylder 
industristandarden DALI-2.  
 
Eftersom ESYLUX for blot to år siden præsenterede et fuldstændigt moderniseret 

standkoncept, kan de besøgende på Light + Building 2020 også glæde sig til at se 

producentens messestand og dens stilrene struktur. For at sætte fokus på det 

væsentlige blev hovedstandens område til elektroteknik visse steder optimeret 

målrettet. Som sædvanligt viser løsningsportalerne anskuelige 

anvendelseseksempler på kontorer, i uddannelsesinstitutioner og 

sundhedsfaciliteter – f.eks. til storkontorer, børnehaver og ældreboliger. 

 

Smarte ekstrafunktioner til ELC-lyssystemer 
De aktuelle innovationer fra ESYLUX er også et besøg værd. Lyssystemerne med 

ESYLUX Light Control ELC, som muliggør gruppering, skalering og forbindelse 

via enkel plug-and-play, har fået en masse smarte ekstrafunktioner. Det udvider 

anvendelsesmulighederne for ELC-systemerne, så de kan opfylde vidt forskellige 



  

 

 

 

krav. For eksempel gør den adaptive funktion det mere behageligt at arbejde på 

storkontorer. De mange forskellige plug-and-play-konfigurationer anskueliggøres 

for de besøgende ved messestanden ved hjælp af en ELC-udstillingsgenstand. 

Her demonstreres gruppering og skalering, den adaptive funktion eller en fri 

kanaltildeling med plug-and-play live.  

 

DEFENSOR giver større beskyttelse i udendørsområder 
Med bevægelsessensorer til udendørs brug og skumringsrelæer i DEFENSOR-

serien lancerer ESYLUX nye automatiseringsløsninger med fokus på sikkerhed. 

Serien adskiller sig fra gængse løsninger med driftstilstande, der er afhængige af 

tidspunkt, efterløbstider, der er afhængige af gangretning, samt en intelligent 

sabotage- og hærværksbeskyttelse. Seriens overspændingsbeskyttelse ligger 

klart over standardangivelsen, og en adgangskodebeskyttelse forhindrer 

uautoriseret parameterindstilling. 

 

BMS-tilstedeværelsessensorer til DALI-2 
Inden for intelligent lysstyring med industristandard DALI-2 præsenterer ESYLUX 

BMS-tilstedeværelsessensorer i COMPACT-serien. I henhold til DALI-2-

klassifikationen fungerer de som såkaldte indlæseenheder, der sender 

resultaterne fra tilstedeværelsesdetekteringen og lysmålingen til styreenhederne 

for det pågældende anlæg. BMS-tilstedeværelsessensorerne fås i en række 

varianter til flere detekteringsområder og består som hele COMPACT-serien af et 

todelt kabinet med sensorhoved og powerbox for en nem og hurtig installation.  
 

Du finder ESYLUX-hovedstanden i hal 11.1, stand C51, og standen i 

messeområdet belysning i hal 3.1, stand D95.  

 

 

   

 
  



  

 

 

 

Om ESYLUX – Performance for Simplicity 
ESYLUX udvikler, fremstiller og driver intelligente automatiserings- og 

belysningsløsninger, der skaber mere livskvalitet og energieffektivitet i 

kontorbygninger, uddannelsesinstitutioner og i sundhedsvæsenet. Det enkelte 

menneskes ønsker og behov står i centrum, og virksomheden lægger særlig vægt 

på en nem anvendelse af sine produktløsninger. Engrosforhandlere, 

installationsfirmaer, elektroingeniører, lysdesignere samt arkitekter har som 

kunder og partnere tillid til vores mere end 50 år lange markedserfaring og til den 

personlige, faglige rådgivning, som vores ESYLUX-eksperter giver. Med vores 

forskning, udvikling og produktion på den tyske adresse i Ahrensburg lever 

producenten desuden op til de højeste kvalitetskrav. Vi distribuerer globalt: 

ESYLUX samarbejder med erfarne handelsvirksomheder og har et stort antal 

datterselskaber i Europa, Asien og Oceanien. 

Flere oplysninger på www.esylux.com 
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ESYLUX GmbH 

Christian Schöps 

Kontaktperson for virksomhedskommunikation 

Tlf.      +49 (0) 4102 88 880-3017 
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Billeder og billedtekster 
(Kilde: ESYLUX GmbH) 

 

ESYLUX-model hovedstand Light + Building 2020 
 

 

 

 
ESYLUX Key Visual Light + Building 2020 
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